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আপনার শিি ুশক আপনার  
কথা শুনলে পায়



New York State-
এর হাসপাোলে 
জন্মালনা সমস্ত 
শিশুর শ্রবণিশতি 
পরীক্া করা হলব।

শ্রবণিশতি খবুই গরুতু্বপূণ্ণ। কীভাদব কথা বলদে হয় ো শিখদে এবং শবশ্ব সম্পদক্ণ  শিখদে আপনার 
শিিরু িব্দ িনুদে পাওয়া েরকার। পরবেতী সমদয় ভাষা বা সু্দলর কাদে সম্াব্য সমস্যা প্রশেদরাধ 
করার েন্য িরুরু মাসগশুলদে শ্রবণিশতি থাকা খবুই গরুতু্বপূণ্ণ। 

শ্রিশনং-এর মাদন হল আপনার শিি ুিনুদে পায় শকনা ো োড়াোশড় পরীক্া করা।  
হয়: 
 •  আপশন হাসপাোল ছাডার আদগ আপনার শিিরু শ্রবণিশতি পরীক্া করা হদে পাদর, অথবা,
 •  আপনার বাশডর কাদছ আপনার শিিরু শ্রবণিশতির শ্রিশনং কীভাদব করদে হদব ো আপনাদক 

বলা হদব। 

আপনার শিিরু েন্ম ককান হাসপাোদল না হদয় থাকদল, কীভাদব আপনার শিিরু শ্রবণিশতি পরীক্া 
করা যায় ো আপনার ডাতিার বা শলিশনকদক শেজ্াসা করা উশিে। 

েদন্মর পর যে োডাোশড সম্ব প্রশেটি শিিরু শ্রবণিশতি পরীক্া করা উশিে। যশে আপনার শিিরু 
কম শ্রবণিশতি থাদক, েদব আপশন ো যে োডাোশড োনদবন েেই ভাদলা। 1,000 শিিরু মদধ্য, 
প্রায় েইু কথদক িারটি শিিরু শ্রবণিশতি গরুেুরভাদব কম থাকদব।
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কখনও কখনও আমরা শ্রবণিশতি হারাদনার কারণ োনদে পাশর না। এবং কখনও কখনও এটি 
শনম্নশলশখে কারদণ হয়: 
 •  বশধরো যা পশরবাদর পরপর প্রেন্ম ধদর িদল আসদছ

 •  কাদনর সংরিমণ 
 •  কমশননোইটিস
 •  অন্যান্য গরুেুর সংরিমণ 

আপনার ককাদনা প্রশ্ন বা উদবেগ থাকদল আপনার শিিরু ডাতিার বা শলিশনদকর সাদথ কথা বলনু। 

কী কারদণ
   শ্রবণিশতি হ্াস পায়? 



আপনার শিিরু শ্রবণিশতি 
  কীভাদব পরীক্া করা হদব 
একেন প্রশিক্ণপ্রাপ্ত ব্যশতি আপনার শিিরু শ্রবণিশতি পরীক্া করদবন। শ্রিশনং-এর েন্য খবু কম 
সময় লাদগ। এটি করার সমদয় আপনার শিি ু�দুমাদল অসশুবধা কনই। আপনার শিিদুক শ্রিন করার 
সমদয়, হয়:
 •  আপনার শিিরু কাদন একটি কছাট মাইদরিাদ�ান রাখা হদে পাদর, বা,
 •  আপনার শিিদুক শবদিষ ইয়ারদ�ান পরাদনা হদে পাদর এবং োর মাথায় কছাট প্যাড রাখা  

হদে পাদর।

োরপদর, মেৃ ুিব্দ বাোদনা হদব এবং আপনার শিিরু শ্রবণিশতি পশরমাপ করা হদব।

আপনাদক একটি ক্াশিওর কেওয়া হদব যাদে আপনার শিিরু শ্রিশনং-এর �লা�দলর অথ্ণ কী ো 
আপনাদক োনাদনা হদব। আপনার শিি ুকথা িনুদে পায় ো শনশচিে করার েন্য শবেেীয়বার শ্রিশনং-
এর প্রদয়ােন হদে পাদর। আপনার শিিরু নডািডা, �দর আওয়াে বা েদন্মর পর কাদন উপশস্ে েরল 
পোদথ্ণর কারদণ ভুল �লা�ল শেদে পাদর। যশে আপনার শিিরু আবার পরীক্া করার প্রদয়ােন হয়, 
োহদল কীভাদব এটি করাদে হদব ো আপনাদক বলা হদব। 
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কবশিরভাগ শিিইু শ্রবণিশতির শ্রিশনং-এ উতিীণ্ণ হদব। এর অথ্ণ হল কয আপনার শিি ুএখন িনুদে 
পাদছে। এমনশক আপনার শিি ুশ্রিশনং-এ “উতিীণ্ণ” হদলও, আপনার শিিরু শ্রবণিশতি মাদে মাদে 
পরীক্া করা খবুই গরুতু্বপূণ্ণ। নীদির োশলকা আপনার শিিরু বড হওয়ার সাদথ সাদথ োর শ্রবণিশতির 
উপর নের রাখদে সাহায্য করদব। ভাদলা শ্রবণিশতি শিিদুের এই কিকশলদস্টর কােগদুলা করদে সাহায্য 
কদর। কয ককাদনা বয়দস আপনার সন্তাদনর শ্রবণিশতি শনদয় আপনার ককাদনারকম উদবেগ থাকদল, আপনার 
শিিরু ডাতিার বা শলিশনদক ক�ান করনু।
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আপনার শিিরু শ্রবণিশতি
       এবং বাক্ িশতি পরীক্া করনু 



ভাল শ্রবণিশতির কিকশলস্ট*

আপনার সন্ালনর শ্রবণিশতি তয তকালনা বয়লস পরীক্া করা  
তযলে পালর এবং করা উশিে।

  •  করােকার কন্ঠস্বর বা িদব্দর কাছাকাশছ থাকদল িান্ত হদয় যায়
  •  শবকট িব্দ িদুন প্রশেশরিয়া কেখায়: শিি ুিমদক ওদে, কিাখ শপটশপট কদর, কিাষা বন্ধ কদর, কাঁদে বা 

কেদগ ওদে
  • কেদগ থাকার সময় মেৃ ুিব্দ কদর: শিি ুকুলকুশি কদর

  •  আওয়াদের শেদক কিাখ বা মাথা ক�ারায়: কণ্ঠস্বর, িব্দ করা কখলনা, কুকুদরর ক�উ ক�উ করা 
  •  কথা বলার মে িব্দ করা িরু ুকদর: “গা,” “ওহ,” “বা” এবং p, b, m ধ্বশন

  • আপনার কণ্ঠস্বদরর পশরবে্ণ দন প্রশেশরিয়া োনায়

  • মেৃ ুিদব্দ সাডা কেয়, শবদিষ কদর কথা বলা
  • শনদের নাম ডাকা হদল সাড়া কেয় এবং োশকদয় কেদখ
  • সহে িব্দ কবাদে: “না,” “বাই-বাই,” “রস”
  • বকবক করা: “ো ো ো,” “মা মা মা,” “বা বা বা”

 9 তথলক 12 মাস • ধারাবাশহকভাদব মেৃ ুএবং উচ্চ িব্দ উভদয়রই সাডা কেয়
  • একক িদব্দর পনুরাবশৃতি কদর এবং পিরু িব্দ নকল কদর
  • শেদজ্স করা হদল শপ্রয় কখলনা বা খাবাদরর শেদক শনদে্ণি কদর

 12 তথলক 18 মাস • 10 বা োর কবশি িব্দ ব্যবহার কদর
  • সাধারণ কথ্য শনদে্ণিাবলী অনসুরণ কদর: “বলটা ধর”
  • শেজ্াসা করা হদল মানষু, িরীদরর অঙ্গ বা কখলনাদক শনদে্ণি কদর
  • গান িদুন “লা�ালাশ� কদর”

 18 তথলক 24 মাস • 20 বা োর কবশি িব্দ ব্যবহার কদর
  •  েটুি বা োর কবশি িব্দ একশরিে কদর: “আরও রস,” “এটা কী?”
  •  িদব্দর িরুদুে শবশভন্ন ব্যঞ্জনধ্বশন ব্যবহার কদর: b, g, m
  • সাধারণ গল্প এবং গান কিাদন

 2 তথলক 3 বছর • েইু বা শেনটি িদব্দর বাক্য ব্যবহার কদর 
  •  2 বছর বয়দস, শিিরু কথা শকছু শকছু সময় কবাো যায় (25%-50%) 
  •  3 বছর বয়দস, শিিরু কথা কবশিরভাগ সময় কবাো যায় (50%-75%)
  •  েটুি ধাদপর শনদে্ণি অনসুরণ কদর: “বলটা নাও আর বাক্সটাদে রাদখা”

 *California Department of Health Services (ক্যাশলদ�াশন্ণয়া স্বাস্্য পশরদষবা শবভাগ)-এর কিকশলস্ট কথদক সংগহৃীে।
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জন্ম তথলক 3 মাস পয্যন্

 6 তথলক 9 মাস

 3 তথলক 6 মাস
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আপনার শিিরু েন্য 
 আরও সাহায্য
যশে আপনার শিিরু শ্রবণিশতি হ্াস পায় বা োর সম্াবনা থাদক, 
োহদল আপনার আরও সাহাদয্যর প্রদয়ােন হদে পাদর। শিি,ু 
শবদিষ িাশহোসম্পন্ন শিিরুা এবং োদের পশরবার New York 
State Department of Health-এর প্রাথশমক হস্তদক্প 
কম্ণসশূি (Early Intervention Program, EIP) কথদক 
সাহায্য কপদে পাদর। EIP আপনাদক, আপনার শিি ুএবং আপনার 
পশরবাদরর েন্য শ্রবণিশতি শ্রিশনং ও পরীক্া, এবং সহায়ো প্রোন 
কদর। আরও োনদে, আপনার কাউশটি বা বদরাদে আপনার 
ডাতিার, শলিশনক, বা EIP-কক ক�ান করনু।

সে্যোদের শ্রবণিশতি শ্রিশনং বা EIP সম্পদক্ণ  আরও োনদে ক�ান করনু:
(518) 473-7016
অথবা, এখাদন Early Intervention Program ওদয়ব কপেটি কেখনু: 
www.health.ny.gov/community/infants_children/
early_intervention/ 

 
আপনার স্ানীয় EIP-কে কপৌঁছদে, ক�ান করনু:
Growing Up Healthy 24-Hour Hotline 
(সসু্থভালব তবলে ওঠা 24-ঘন্া হটোইন)
1-800-522-5006 
TTY: 1-800-655-1789
New York City-কে: 311

http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/
http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/


আমাদের অনসুরণ করনু: 
health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH
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আপনার শিশুর জন্ম 
যশি New York State-
এর একটি হাসপাোলে 
হয়, োহলে আপনার 
শিন্া করার শকছু 
তনই। New York-এর 
সমস্ত শিশুর শ্রবণিশতি 
পরীক্া করা হয়। 


